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57ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 12 de julho de 2021  

Participantes: Gulnar Azevedo e Silva, Eli Iola Gurgel, Geraldo Lucchese, 

Tatiana Gerhardt, Marcio Florentino, Bernadete Perez, Naomar Filho, Anaclaudia 

Fassa. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias. 

 

Informes 

● Frente pela Vida 

Gulnar Azevedo e Silva informou que a última ação da Frente pela Vida foi  

a elaboração de nota em apoio à CPI da Pandemia. Informou também que foi 

procurada por ativistas jurídicos que intermediaram sugestão do grupo Covid-BR 

para criar uma ação obrigando o uso de máscaras e ventilação nas escolas como 

condição de retorno às aulas. A Abrasco levará o tema para consulta do grupo de 

educação em reunião que se realizará no dia 13 de julho. 

● Lançamento do Dossiê Agrotóxicos 

A Abrasco, através do GT Saúde e Ambiente, Campanha Permanente 

Contra os Agrotóxicos e Pela Vida e a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) 

lançaram no dia 06 de julho o novo dossiê “Contra o Pacote do Veneno e em Defesa 

da Vida”.  

● Nomeação CA/CNPq 

Thiago Barreto informou que Suely Deslandes, uma das indicadas pela 

Abrasco, foi confirmada como membro do CA. Porém, uma das vagas destinadas 

à Saúde Coletiva foi preenchida por pesquisadora da Medicina. Deliberou-se por 
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fazer contato com alguém da USP de Ribeirão Preto, instituição de origem da 

indicada, para averiguar o contexto. 

 

Discussão: 

● Graduação em Saúde Coletiva 

Foi apresentada a discussão sobre o PL n.1821/2021, de autoria de 

Alexandre Padilha e relatoria de Odorico Monteiro, que dispõe sobre a 

regulamentação da atividade profissional de sanitarista e dá outras providências. 

Houve uma reunião na semana passada, e outra está marcada para o próximo dia 

15, devendo ser convidados os deputados, o Fórum de Graduação e ABASC.  

● Reunião Geral (23/07) 

A pauta proposta é: 1) Balanço da gestão 2018-2021; 2) Pontos a serem 

destacados; 3) Atuação dos GTs; 4) Apresentação da chapa que concorre às 

eleições 2021-2024, e 5) Debate final. 

● Ágora 

Foi trazida a proposta de Ágora do GT Saúde e Ambiente, em conjunto com 

a ONG Ondas, sobre a nova Lei geral da extinção do licenciamento ambiental e os 

impactos na saúde. Deliberou-se por agendar a atividade para o mês de agosto. 

 

Próxima reunião: 26/07, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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